
الهنسان ل يطلب الهداية إل من الله لهنه وحده هو الذى يضههل ويهههدي,
فتطلب الهداية منه لهنههه ليههس المههراد بهههذه اليههة التيههأيس مههن هدايههة
 .الخلق ولكن المراد الرجوع إلى الله عز وجل في هداية الخلق
ومن فوائد الية الكريمة: الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الهنسههان
مستقل بعمله يهدى هنفسه ويضههل هنفسههه ول علةقههة لمشههيئة اللههه فههي

 ((  ومن يضلل الله فما له من هادفعله لقوله: ((
ومن فوائههدها إثبههات الهدايههة لغيههر اللههه الههتي هههي هدايههة الدللههة وأمهها
  .التوفيق فإلى الله عز وجل

 ))يهدى الله فما لضضه مضضن مضضضل ومنثم ةقال سبحاهنه وتعالى: (( 
 أخذهناها, ما شرح؟

 )) أي مههن يقههدر ومن يهدي الله فما له من مضلةقال تعالى: ((
الله هدايته فما له من مضل, فل أحههد يسههتطيع أن يضههله مهمهها كههثرت
الشبهات وكثرت الشهوات, إذا ةقدر الله على العبد الهدايههة فلههن يضههله
شهوة ول شهبهه, لهنهه عنهد الشههوة يغلهب العقههل فيمتنههع منهها, وعنهد
الشبهه يغلب العلم فيهتدى به منها, هههذا مههن يهههديه اللههه فمهها لههه مههن
 .مضل
وفي هذه الجملة من تشيجع الهنسان على الستمرار في الهداية ما هو
ظاهر فهذه من فوائد الية . تشجيع المههرء المهتههدي علههى الهدايههة لن
 .الله هو الذى هداه ول أحد يستطيع أن يضله
ومههن فوائههدها اللجههوء إلههى اللههه عههزو وجههل فههي طلههب الهدايههة منههه
.والستمرار عليها

 )) الجههواب: بلههى, وةقههوله: أليس الله بعزيز ذي انتقضضامثم ةقال ((
)) هذه خبر ليههس دخلههت عليههها البههاء الزائههدة لفظهها الزائههدة بعزيز ((

معنى, لهنها تفيد توكيد العموم في النفي, إذ أن النفي يفيههد العمههوم إذا
ن ن إذا دخلهت البهاء فهإن حهروف الزيهادة م أتى بعده إسم هنكهرة,  لك
. أحرف التوكيد كما ذكر ذلك علماء البلةغة

 )) ةقال المفسرون لسماء اللههه الحسههنى: العزيههز لهههبعزيزوةقوله: (( 
ثلثهة معهان: المعنههى الول عههزة القهدر, والمعنههى الثههاهني عههزة القههر,
  .والمعنى الثالث عزة المتناع
أما عزة القدر فمعناها أن الله ذو ةقدر عظيم وشرف كبير ل أحد يماثله
ول أحد يساويه أو يقاربه, وأما عزة القهر  فمعناها أن الله تعالى ةقههاهر
لكل شيء ةغالب لكل شيء, وأما عزة المتناع فمعناههها أن اللههه تعههالى



يمتنع عليه كل عيب وهنقص, وهذا معروف في اللغة العربيههة, فههالمعنى
:الثاهني الذي هو الغلبة ةقال فيه الشاعر
أين المفر  والله الطالب* والشرم المغلوب ليس الغالب 
وأما الول الههذي ههو عههزة القههدر فيقههال: ههذا عزيههز, أي هنهادر ل يوجهد
لشرفه وكرمه. وأما الثالث فقولهم: أرض عزاز, أي ةقويههة صههلبة يمتنههع
أو تمتنع أن تحفرها المعاول. فالله عز وجل عزيز بهذه المعههان الثلثههة,
الول ال خ ؟
... : الطالب

 : عزة الغلبة والقهرالشيخ
 ... : الطالب

 . : والمتناع طيبالشيخ
 )) ذي بمعنههى صههاحب, أليضضس اللضضه بعزيضضز ذي انتقضضاموةقههوله: ((

واهنتقام هنكرة, والنكرة في سياق الثبات ل تفيد العموم, هنعم ولكنها هنا
 )) أي صههاحب اهنتقههام, أليس الله بعزيز ذي انتقامفي سياق ؟ ((

(( ذي انتقام ))فكلما كاهنت الحكمة في الهنتقام اهنتقم, وتأمل ةقوله: 
ولم يقل منتقم, لهنه ليس من أسماء الله المنتقههم, ولههم تههأت المنتقههم
ا جهاءت باسهم الفاعهل مقيهدا, في أسماء الله في حديث صهحيح, وإهنم

 )) ولههم يقههل إهنههاإنضضا مضضن المجرميضضن منتقمضضونفقههال تعههالى: (( 
منتقمون, وةقال: ذي اهنتقام, أي: صاحب اهنتقههام فههي موضههع, فههالمنتقم
ليس من أسماء الله حتى وإن ةقرهنت بالعفو, خلفا لما ذهب إليه بعههض
العلماء من أهنه إذا ةقرهنت العفو فل بأس, بههل هنقههول المنتقههم ليههس مههن
أسماء الله  ل مقروهنا بالعفو ول منفردا عنه, لكنه وصف بالهنتقام مقيدا

)) ويوصف بأن الهنتقام يصدر منه لإنا من المجرمين منتقمون (( 
بعزيز ذي انتقامأهنه منتقم لقوله ((   )).  

.من فوائد هذه الية إثبات عزة الله عزو وجل بجميع معاهنيها
ومن فوائدها تهديد هؤلء المكذبين لرسول الله صلى الله عليههه وعلههى
آله وسلم تهديهم بهاذين الوصفين: وصف العزة المسههتفاد مههن العزيههز

 )) فكههأن اللههه يهههددهم ذي انتقاموالهنتقام المسههتفاد مههن ةقههوله: ((
  .بعزته وإهنتقامه من تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

 ومن يضضضلل اللضضه فمضضا لضضههنأخذ شرح المؤلف رحمه الله ةقال: " ((
))من هاد ومن يهدى الله فما له من مضل أليس الله بعزيضضز



" وتفسههيره العزيههز بالغههالب علههى المههر يعتههبر؟غالب علضضى أمضضره 
 .ةقاصرا. لن العزة لها ثل ث معان كما شرحنا

والهنتقههام أخههذ المجههرم " (( ذي انتقضضام )) مضضن أعضضدائه " ةقههال:
 أليس هذا جواب السههتفهام فههي ةقههوله: ((" بلى "بجريمته, وةقوله: 

  .(( الله بعزيز ذي انتقام
ولئن سضضألتهم مضضن خلضضق السضضموات والضرضثم ةقال تعههالى: (( 

 )) الخطاب إما للرسول صلى الله ولئن سألتهم )) ((ليقولن الله
عليه وآله وسلم أو لكههل مههن يتههوجه إليههه الخطههاب؛ واللم فههي ةقههوله:

 )) موطئههة للقسههم, وإن: شههرطية, والجههواب فههي ةقههوله: ولئضضن((
جواب الشرط أو جواب القسم ؟ جههواب القسههم,(( ليقولن الله )) 

لهنههه ةقههرن بههاللم, والههذي يجههاب بههاللم هههو القسههم وليههس الشههرط,
والقاعدة أهنه إذا اجتمع شرط وةقسم فالجواب للسابق منهمهها, الجههواب
:للسابق منهما ةقال ابن مالك في اللفية
واحذف لدى اجتماع شرط وةقسم *جواب ما أخرت فهو ملتزم 
. واحذف لدى اجتماع شرط وةقسم * جواب ما أخرت فهو ملتزم 

: والمؤخر هنا القسم أو الشرط ؟ الشيخ
: الشرطالطالب  .

: الشههرط فيحههذف جههوابه, ويكههون جههوابه معلومهها مههن جههواب الشههيخ
 .القسم

)) سههؤال اسههتفهام, مههن خلههق السههمواتولئضضن سضضألتهم ةقههوله: (( 
والرض ؟ يعنههى: مههن أوجههدهما علههى هههذه الصههنعة البديعههة والرض
والسموات مأخوذة من السمو وهههو العلههو لعلوههها وارتفاعههها, وجمعههها
لهنها سبع سموات طباةقا متطابقة كل واحدة فوق الخههرى, وعلههى هههذا
فتكون الثاهنية أوسع مههن الولههى, والثالثههة أوسههع مههن الثاهنيههة, والرابعههة
ا مسهيرة خمهس مئهة عهام أوسع من الثالثة, وهلم جرا, وإذا كان بينهم
عرفت سعة كل سماء بالنسبة لما تحتها, وأن سعتها عظيمة, ومع هههذا
فهذه السموات التي بهذه السعة العظيمة هي بالنسبة للكرسي كحلقة
ألقيت في فلة من الرض, الحلقة حلقة المغفر الصههغيرة, ألقيههت فههي
فلة من الرض, وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلة على هههذه
الحلقة, والرب عهز وجهل ل يقهدر ةقهدره إل اللهه عهزو وجهل, طيهب إذا

 )) ولههموالضرضالسموات سبع متطابقة, والرض واحدة لهنه ةقههال: (( 
يقل والراضين ؟ هنقول المراد بها الجنس, المراد بالرض هنهها الجنههس,



فل ينافي أن تكون سبعا, وةقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أهنها سبع
اللضضه الضضذى خلضضق سضضبع سضضموات ومضضن الضرضفههي ةقههوله: (( 

 وجاءت السنة صريحة في ذلك في مثههل ةقههول النههبى صههلىمثلهن ))
 مضن اقتطضع شضضبرا مضن الضرض ظلمضااللههه عليههه وآلههه وسههلم: (

 .( طوقه الله به يوم القيامة من سبع أضراضين
 )) هههذاخلق السموات والضرض ليقولن الله لئن سألتم من ))
جواب سؤال يقولن الله هههو الههذي خلههق السهموات والرض, ولههم يههدع
المشركون أن السموات والرض كاهنت ةقديمة ةغير محدثهة, ولههم يهدعوا
أن أحدا خلقها سوى الله, بل أةقروا بأن الخالق هو الله وحده كما أهنهههم
إذا سئلوا من خلقهم ؟ ليقههولن اللههه, فكلمهها سههئلوا عههن شههيء يتعلههق
بالربوبيه هنسبوه إلى من ؟ إلى اللههه عههز وجههل مههن ةغيههر شههريك, فهههم
 .مقرون بتوحيد الربوبية ةغاية الةقرار, يعلمون أن الله هو الخالق

 )) سأورد عليكم إشكال فههي ضههم هههذا الفعههلليقولن اللهوةقوله: (( 
مع إتصال هنون التوكيد به, والمعروف أن المضارع يبنى فههي موضههعين:
إذا اتصلت به هنون التوكيد يبنى على الفتح, أو هنهون النسههوة يبنههى علههى
السكون, فلماذا هنا صار مضموما ؟

: فؤادالشيخ 
... : الطالب

: عوضت عنه الضمة ؟الشيخ   
... : الطالب

: طيب كمل يا منصورالشيخ  .
... : الطالب

 إذا النون ةغير مباشههرة للفعههل, علههى هههذا التقههدير يكههون بينهههاالشيخ :
وبيههن الفعههل واو الجماعههة وهنههون الرفههع, فهههي ةغيههر مباشههرة حقيقههة,
مباشرة لفظا, والفعل يبنى مع هنون التوكيههد المباشههرة لفظهها وتقههديرا,
أما هذه فهي في التقدير ةغير مباشرة ولهذا بقي الفعههل معربهها, فيقههال
أهنه مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي المثههال, والههواو المحذوفههة للتقههاء
.الساكنين فاعل هكذا يعرب
((  )) الله بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هو الله, ويجههوزليقولن الله 
أن تكون فاعل لفعل محذوف أي خلقهما اللههه, ويجههوز أن تكههون مبتههدأ
ه خالقهمها, والمهر فهي ههذا واسهع, بهاب والخهبر محهذوف التقهدير الل
العراب له وجوه. هنعم



.  
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أضرادنضضيفيقول الله: (( 

أضرادني برحمضضه هضضل هضضن الله بضر هل هن كاشفات ضره أو
يعنى: اسألهم سؤال آخر إذا أةقههروا بههأن الخههالقممسكات ضرحمته )) 

يقول(( تدعون )) ما تدعون من دول الله؛  أخبروهني هو الله ةقل لهم
لن, المسههألة ويحتمل أن يكون المراد به دعههاء" تعبدون " المؤلف: 

المعنههى الول دعههاء المسههألة والثههاهني دعههاء: معنين الدعاء يطلق على
 .العبادة

هل من سههائل فههأعطيه هههل مههن داع فأسههتجيب لههه؛: فمن الول ةقوله
عنضضي فضضإني قريضضب أجيضضب دعضضوة وإذا سألك عبضضاديوةقوله: (( 

ومههن الثههاهني وهههو دعههاء العبههادة.  )) هذا دعاء مسألةالداع إذا دعان
وقال ضربكضضم ادعضضوني أسضضتجب لكضضم إن الضضذينةقههوله تعههالى: (( 

 )) هههؤلءداخريضضن يسضضتكبرون عضضن عبضضادتي سضضيدخلون جهنضضم
القوم يدعون من دون الله, يدعون من دون الله دعاء مسههألة أو دعههاء
 عبادة ؟

: عام الطالب
 : هنعم عام . يههدعون مههن دون اللههه دعههاء مسههألة ودعههاء عبههادة؛الشيخ

أخبروهنا عن هذه الصنام التي تههدعوهنها مههن دون اللههه هههل ينفعههن مههن
(( إن أضرادني اللضضه بضضضردعاهن ؟ هل يجلبن النفع أو يدفعن الضر؟ 

إن أرادهني اللههه بضههر هههل هههن كاشههفاتهل هن كاشفات ضره )) 
(( أو أضرادني برحمةضره ؟ الجواب ل, ل يدفعن الضرر إذا أراد الله 

الجواب ل. إذا كيف تعبد من دون اللههل هن ممسكات ضرحمته )) 
؟ كيف تدعا من دون الله ؟ والله عز وجل إذا أراد بي ضرا لههم يملكههن
دفعه, وإذا أرادهنههي برحمهة لههم يملكههن إمسههاك هههذه الرحمههة. الجههواب

: " ليقول  ". 
 يعني ل يهمني أنقل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون )) ))
.تهددوهني بهذه الصنام فإن حسبي الله أي كافيني عمن سواه
والجملة في حسبي الله يجههوز أن يكههون فيههها تقههديم وتههأخير, فنعههرب
حسبي خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر, ويجوز أن هنقول حسبي مبتدأ والله
خبر, ويختلف المعنى, يختلف هذا العراب بإختلف المعنى, فههإن أردت
أن تخبر عن الحسب بأهنه الله فاجعل الحسب ؟ إن أردت أن تخبر عههن
الحسب بأهنه الله فاجعل الحسههب مبتههدأ. وإن أردت أن تخههبر عههن اللههه



بأهنه الحسب ؟ فاجعل حسههبي خههبرا مقههدما؛ واليههة مههن حيههث المعنههى
صالحة لهذا وهذا, فالله هو الحسب والحسب هو الله, ليس لنها حسهب
 .سوى الله, والله سبحاهنه وتعالى حسبنا وكافينا
((  التوكههل: هههوقل حسضضبي اللضضه عليضضه يتوكضضل المتوكلضضون )) 
العتماد على الله عز وجل في جلب المنههافع ودفههع المضههار مههع الثقههة
بالله سبحاهنه وتعالى, هذا هو التوكل, العتماد على الله اعتمادا حقيقيهها
.صادةقا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به هذا هو التوكل

 وعلضضى اللضضهوهههو مههن العبههادة الخاصههة بههالله كمهها ةقههال تعههالى: ((
 )) أي على الله وحده, وأمهها توكههل ةغيههر العبههادةفليتوكل المؤمنون

فإهنه يجوز للهنسان أن يتوكل على ةغيره فيما وكلههه فيههه, كمهها لههو ةقلههت
لفلن: وكلتك تشترى لي كذا وكههذا. فأعتمههد عليههه فههي الشههراء, وهههذا
ليس توكل عبادة لن المتوكههل فههي هههذه الصههورة ل يشههعر بههأهنه أدهنههى
مرتبة من الوكيل, بل ةقد يشعر بأهنه إيش ؟ أعلى مرتبة, لهنه جعل ذلك
خادما له, منفذا لما يقول, أما التوكل على الله فإهنك تتوكههل علههى اللههه
معتقدا في هنفسك أهنك مضطر إليه, وأهنه سبحاهنه وتعالى هو الههذى بيههده
 .تصريف أمورك, فتتوكل عليه رةغبة ورهبة وتقربا إليه
ولهذا هنقول: هل يجوز أن هنقول تههوكلت علههى فلن ؟ الجههواب: إن كههان
ذلك على وجه العبادة فهذا حرام شرك, وإن كان على وجه الهنابههة, أي
أهنبته منابي فيما وكلته فيه فهذا ل بأس به ولحههرج, وكههان النههبي عليههه
.الصلة والسلم يوكل اصحابه في ةقبض الزكوات وتصفيفها وةغير ذلك

 ولئضضنهنرجههع إلههى كلم المؤلههف رحمههه اللههه يقههول المؤلههف: " ((
 من خلق السضضموات والضرض ليقضضولن  ((لم قسم )) سألتهم

" (( الله
(( " (( أفرأيتم مضضا تضضدعون ))يعني إذا أةقروا بهذا الةقرار قل ))  

 يعنههى أخبروهنهها عنهههاتعبدون (( مضضن دون اللضضه )) أي النصضضنام "
 الجههواب ؟(( إن أضرادني الله بضر هل هضضن كاشضضفات ضضضره ))

هضضن ممسضضكات ضرحمتضضه )) " ل  (( أو أضرادني برحمة هليقول: 
 )) كاشضضفات أي في ةقههوله: ((ل, وفي قراءة بالضافة فيهما "

(( هل هضضن)) فنقههرأ علههى هههذه القههراءة: ممسكات وفي ةقههوله: ((
 والقراءتههانكاشفات ضره )) (( هل هضضن ممسضضكات ضرحمتضضه ))

سبعيتان, ومن ةقاعدة المؤلف في هذا الكتاب أهنه إذا ةقال: وةقرئ فهههي
شاذة؛ وإذا ةقال: وفي ةقراءة فهي سبعيه؛ فليعرف هذا الصههطلح حههتى



ل يلتبس, إذا ةقال ةقرئ فهي ةقههراءة شههاذة ل يقههرأ بههها, وإذا ةقههال وفههي
 قل حسبي الله عليه يتوكضضلةقراءة  فهي سبعية يقرأ بها.  ةقال: ((

 . )) ةقال يثق الواثقونالمتوكلون
في هذه الية فوائد أول: إةقرار هههؤلء المشههركين بالربوبيههة لقهوله: (( 
.(( ولئن سألتهم من خلق السموات والضرض ليقولن الله
ومن فوائدها أن الةقرار بالربوبية ل ينفع العبد ول يههدخله فههي السههلم,
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآلهه وسههلم ةقاتههل ههؤلء المقريهن
بالربوبيههة واسههتباح دمههائهم وهنسههائهم وأمههوالهم, ولههو كههان إةقرارهههم
بالربوبية هنافعا لكاهنت دمههاؤهم معصههومة وأمههوالهم معصههومة وأهلههوهم
 .معصومين طيب
ومن فوائد هذه الية الرد بل البطال لما عرف المتكلمون به التوحيههد,
لن عامة المتكلمين إذا فسروا التوحيد ةقالوا إهنههه ثلثههة أهنههواع: التوحيههد
في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله, هكذا يقولون توحيد الله ثلثههة أهنههواع:
توحيده في ذاته وتوحيده في صفاته وتوحيده في أفعاله, فيقولههون هههو
واحد في ذاته ل ةقسيم له, واحد في ذاته ل ةقسيم له ويعنون بههذلك أهنههه
 .ليس له وجه وليس له يد وليس له عين وما أشبه ذلك
يقول: لو ةقلنا إن له هذه الصفات لزم أن يكون ذا أعضاء وهههو سههبحاهنه
ل يتقسم فهو واحد في ذاته ل ةقسيم له. واحد في أفعاله ل شريك لههه,
واحد في أفعاله ل شريك ثم يجلعون هذا النوع من التوحيههد هههو توحيههد
اللوهية,  فيقولون: معنى ةقول القائههل ل إلههه إل اللههه أي ل ةقههادر علههى
 .الخلق والختراع إل الله
الثالث واحد في صفاته ل شبيه لههه, كلم ظههاهره فيههه الرحمههة وبههاطنه
من ةقبله العذاب, ماذا يعنون بقولهم ل شبيه له؟ أي ل صفات له, لهنهم
يعتقدون أن كل من أثبت لله صفه فهو مشبه, فهو واحد في صههفاته ل
شبيه له, هذا التنويع لو ةقرأته على عامي ماذا يقههول عنههه ؟ يقههول: مهها
 .أحسنه ما أجمله
واحد فى ذاته ل ةقسيم لههه سههبحاهنه وتعههالى ويسههبح ويهلههل, واحههد فههي
أفعاله ل شريك له كذلك, ... هنعم واحد في صههفاته ل شههبيه لههه كههذلك,
لكن ل يدرى أن وراء الكمة ما وراءها, يريدون بقولهم واحد في ذاته ل
ةقسيم لهه أي ليههس لههه صهفات هههي بالنسههبة إلينهها أعضههاء مثههل ؟ اليههد
 .والوجه والعين والقدم والساق



واحد في أفعاله ل شريك له يريدون بذلك أن هههذا هههو معنههى ل إلههه إل
الله, ولو كان هذا معنى ل إله إل الله لكههان المشههكرون الههذين ةقههاتهلم
الرسول صلى الله عليه وآله وسههلم مههؤمنين موحههدين, وهههم كههاهنوا إذا
ةقيل لهم ل إله إل الله يستكبرون ول يقبلون هذا, ويقولون أجعل اللهههة
إلها واحدا, فتأمههل كيههف كههان المشههركون فههي الجاهليههة يفهمههون مههن
التوحيد ما ل يفهمه هؤلء المتكلمون, أعرفت وةقد ذكههر العلمههاء كشههيخ
السلم ابن تيمة وةغيره هذا المعنى, وةقالوا المشههركون خيههر فههي فهههم
التوحيد من هؤلء المتكلميههن, لن هههؤلء التكلميههن جعلههوا التوحيههد هههو
توحيد الربوبية فقط. وهههذا ل ينكههره المشههركون, يقههرون بههه وينكههرون
توحيد اللوهية, لهنهم يعرفون أن معنى ل إله إل اللههه ل معبههود حههق إل
الله, يعرفون هذا, أما أولء المتكلمون فإهنهم ل يقيمههون لللوهيههة وزهنهها
.يجعلوهنها بره, ل يدخلوهنها في أهنواع التوحيد
واحد في صفاته ل شبيه له ماذا يعنون ؟ يعنون تعطيل الصههفات لهنهههم
يدعون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه, فتبين بهذه الية تههبين بههها
الرد على أولئك المتكلميههن الههذين يجعلههون توحيههد اللوهيههة هههو توحيههد
 .الربوبية, ويأتى إن شاء الله بقيه الكلم عليها
... : الطالب

لل مقاتلهة المسههلم ليسههت كمقاتلههة الكههافر, مقاتلههة المسهلم: الشيخ 
تقاتله لهنه أخل بشعيرة من شهعائر السههلم ول تسههتبيح هنسهائه وذريتههه
وأرضه, لكن مقاتلة الكافر تقاتله لهنه ترك السههلم كلههه, ولهههذا تسههبيح
. هنسائه وذريته وأرضه
 ... :الطالب

: المنتقههم ل, لن اللههه ةقيههد الهنتقههام, لمهها وصههف هنفسههه باسههم الشههيخ
 .الفاعل ةقيده
وهنا هنقول السماء أسماء الله تعالى كلها متضههمنة للصههفات كههل اسههم

من  ل,اسهما ؟ فهو متضمن لصفة أو أكثر من صفة, هل كل صهفة تتض
 .طيب إذا الصفات صارت أوسع من السماء هذه واحدة
ثاهنيا: الصفات منها ما وصف الله به هنفسه فهههذا ل شههك فههي أهنههه جههائز
ولكننا هنصف الله به على حسب وما وصههف بهه هنفسههه, فقههال اللههه عههز

 هنا ل هنقول إن الله منتقههم بههلعزيز ذو انتقام )) (( إن اللهوجل: 
هنقول ذو اهنتقام أي له اهنتقام, وفرق بين أن أسههمي الرجههل بالنجههار لن



مهنته النجارة أةقول له هنجارة يعنى ينجر إذا دعت الحاجة لههذلك, أليههس
 . كذلك طيب
فما وصف الله به هنفسه من الصفات يوصف على حسب ما وصههف بههه
هنفسه, ما لم يصف به هنفسه إن كان دال على معنى يليق بالله جههاز أن
يخبر به عن الله, وإن كههان دال علههى معنهى ل يليههق بهالله حههرم أن أن
يوصف به الله ل خبرا ول وصفا لزما, وهذه مسألة مهمههة, يعنههى مهها ل
يليق بالله ل يجوز أن هنصههفه بههه ل علههى سههبيل الفعههل ول علههى سههبيل
الوصف اللزم, وما كان ل يخالف ما يليق بالله جههاز أن يخههبر بههه عنههه,
وةقد ذكر شيخ السلم رحمه الله هذا التقسيم أظنه في كتههاب الفتههاوى
. في ةقسم التوحيد

: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطالب  
  : البسملة ةغير مشروعة إل في أول السورة, هذا الصحيح .هنعمالشيخ
لل  :الطههالب ممضض ععا ننضضي  مإ مم  كك مت عن عكضضا عم علضضى  عع كلضضوا  عم مع مم ا مو عقضض عيضضا  مل  كقضض ))

لب عذا ععضض مه  ميضض عل عع لل  محضض عي عو مه  مزيضض مخ كي لب  عذا ععضض مه  متي مأ عيضض من  عم عن  كمو عل مع عت عف  مو عس عف
لم  مقي عدىكم عتضض مه من ا عمضض عف نق  عح مل مبضضا مس  ننضضا ملل عب  عتضضا مك مل عك ا ميضض عل عع عنضضا  مل عز من عأ ننضضا  مإ

لل مكيضض عو مب مم  مهضض مي عل عع عت  من عأ عما  عو عها  مي عل عع لل  مض عي عما  نن مإ عف نل  عض من  عم عو مه  مس مف عن مل عف
عهضضا مم عنا عم مفضضي  مت  كمضض عت مم  عل متي  نل عوا عها  مت مو عم عن  محي عس  كف من عمل نفى ا عو عت عي كه  نل ال
لل عجضض عأ علضضى  مإ عرى  مخ كمل كل ا مس مر كي عو عت  مو عم مل عها ا مي عل عع عضى  عق متي  نل كك ا مس مم كي عف
عن كرو نك عف عت عي لم  مو عق مل لت  عيا عل عك  مل عذ مفي  نن  مإ ممى  عس كم  ))

(( قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ةقال الله تبارك وتعالى: الشيخ
إلى آخرهعامل ))  يا قوم اعملوا على مكانتكم إني  . 

ز: هنأخذ المناةقشة أول, في ةقوله تعههالى:  الشيخ (( أليضس اللضه بعزي
 تقرير لصفتين من صفات الله ما هما ؟ذي انتقام ))

... : الطالب
: هنعم أحسنتالشيخ  .

 : هل يوصف الله بالهنتقام على سبيل الطلق ؟الشيخ
 : السؤال هههل يوصههف علههى سههبيل الطلق ؟ ل. وإهنمهها يوصههفالشيخ

.مقيدا طيب
: هات لي آية فيها تقييد للهنتقام الشيخ .

... : الطالب
 فقيههد اهنتقههامه (( إنضضا مضضن المجرميضضن منتقمضضون )) : لالشههيخ

 . بالمجرمين طيب



سضضألتهم مضضن خلضضق السضضموات (( ولئضضن : وةقههوله تعههالى: الشههيخ
فيها ةقسم وشرط أين القسم ؟والضرض )) 

... : الطالب
: ل, أظنك ما عندك هنحو, عندك هنحو أو ل ؟ الشيخ

: إن شرطية هذا الشرط, أين القسم ؟ الشيخ
 ... : الطالب

: هنعم إذا فالقسم مقدر, التقدير والله لئن طيب الشيخ  . 
: ما الذى وجد ؟ جواب الشرط أم جواب القسم ؟ الشيخ

. : الذي وجد جواب الشرطالطالب
: جواب الشرط, الدليل ؟ الشيخ  

... : الطالب
(( ولئن سضضألتهم: ل, أين الجواب أين الجههواب حههتى هنعههرف  الشيخ

 أين الجواب ؟)) من خلق السموات والضرض ليقولن الله
: ليقولن الله الطالب , 

 : طيب الذي وجد الن تقول أهنه جواب الشرط فما دليلههك علههىالشيخ
 أهنه جواب الشرط ؟

 : تقدم لم القسم وأخر جواب الشرطالطالب
... : الطالب

 : اصههبر الموجههود جههواب القسههم مهها دليلههك علههى أهنههه جههوابالشههيخ
القسم ؟

...  : لهنه هو المتقدم فابن مالك يقولالطالب
 : ل اصبر جزاك الله خير إلى الن ما بعد, لهنه هههو المتقههدم هههذاالشيخ

 هههو جههواب(( ليقولن ))الحكم, لكن ما الههدليل علههى أن الموجههود  
القسم ؟

(( ليقولن : لن جواب القسم ل يكون مقترهنا باللم الطالب  )). 
 : جواب القسم ل يكون مقترن باللم ؟الشيخ

 : أحسنت, الدليل أن الجواب مقترن باللم, ول يقههترن بههاللم إلالشيخ
  .جواب القسم, أما جواب الشرط فيقترن بإيش ؟ بالفاء

 : هل لديك أهنت علم بأن تذكر الشاهد من كلم ابن مالك ؟ ماذاالشيخ
ةقال ابن مالك

 : واحذف لدى اجتماع شرط وةقسم     جههواب مهها اخههرت فهههوالطالب
ملتزم



(( قل أفرأيتم ما تدعون من : طيب ةقوله سبحاهنه وتعالى: الشيخ
  الرؤيا هنا بمعنى ؟)) دون الله إن أضرادني الله

 . : بمعنى الخبارالطالب
 : بمعنههى الخبههار, يعنههى أخههبروهني مهها تههدعون مههن دون اللههه إنالشيخ

.أراداهنى الله بضر إلى أخره
 فيههها ةقراءتههان عبههد: (( هل هضضن كاشضضفات ضضضره )) : ةقولهالشيخ

الله ؟
... : الطالب

: طيب على القراءة الولى ما موةقع ضر من العراب ؟ الشيخ
 ... : الطالب

 . : مفعول اسم فاعل كاشفات, وممسكات ؟ فيها القراءتانالشيخ
 عبد المنههان الجملههة هنهها(( قل حسبي الله )) : ةقوله تعالى: الشيخ

 اسمية أو فعلية ؟
: فعلية يا شيخالطالب .
  : فعلية لهنها ؟الشيخ

... : الطالب
. : مبدوءة بفعل حسبي اللهالشيخ

... : الطالب
: اسمية, أين الخبر فيها والمبتدأ ؟ الشيخ

... : الطالب
 : هنعم ما فيها وجه آخر ؟الشيخ

  : أو حسبي هي المبتدأ والله خبرهالطالب
 : طيب كيف تجعل هذا خبر مرة وتجعل مبتدأ مرة ؟الشيخ

... : الطالب
 : يعني إن أردهنا الخبار عن الحسب بأهنه هو الله صارت حسب ؟الشيخ

  : هي المبتدأ ولفظ الجللة خبرالطالب
؟... : هنعم وإن أردهنا الخبار  الشيخ

 : أحسنت صح؛  هل تفيد الية وجوب إفراد اللههه بالتوكههل ؟ عبههدالشيخ
 الله
... : الطالب

 : بأي طريق ؟الشيخ
... : الطالب



 : ل أهنا أريد التوكل, هل تدل الية على وجوب إفراد الله بالتوكلالشيخ
؟ بأي طريقة ؟
... : الطالب

.  : على الله, ما أمامي على اللهالشيخ
(( عليه يتوكل المتوكلون:  الطالب  ))

 طيب مهها طريههق ذلههك ؟ لن(( عليه يتوكل المتوكلون )) : الشيخ
الحصر له طرق ؟

. : تقديم المعمولالطالب
 . تمام(( عليه )). : أحسنت تقديم المعمول الشيخ

   : أخذهنا الفوائد الن ؟ ها ويش أخذهنا ؟الشيخ
من فوائد الية الكريمة أن ما يعبد من دون اللههه ل ينفههع عابههده بجلههب

(( أضرأيتم مضضا تضضدعون مضضن دون اللضضه إنهنفع ول بدفع ضر لقههوله: 
أضرادني الله بضر هل هن كاشضضفات ضضضره أو أضرادنضضي برحمضضة
.(( هل هن ممسكات ضرحمته

(( إنومههن فوائههد اليههة الكريمههة: إثبههات الرادة للههه فههي ةقههوله: 
 وإرادة اللههه عههز وجههل تنقسههم إلههى(( أو أضرادنضضي )) أضرادنضضي ))

ةقسمين: إرادة شرعية وإرادة كوهنية ةقدرية, إرادة شرعية وإرادة كوهنيههة
 .ةقدرية
أهنا أرجو من الخههوة أن ل يعلههق أحههد علههى كتههاب التفسههير هنفسههه, لن
التعليق علههى الكتههاب يفسههد الكتههاب, وربمهها يكههون التعليههق أكههثر مههن
التفسير, خصوصا متى إذا أردهنا التكلم على تقسيم الرادة وشبهها, أما
إذا أردهنا هنفسر كلمة ويكتب على الهامش هذه أهون, لكن الشياء التي
فيها تفصيل تفسدون كتبتكم, ما تقرأ بعدكم أبدا, وربما أهنتم مههع طههول
ا, فنأمهل الهذي يريهد أن يكتهب مثهل ههذا الكلم الزمن مها تنتفعهون به
.  الطويل يكتبه خارج الكتاب أحسن
طيب الرادة ةقلنا كوهنية وشههرعية, الكوهنيههة هههي الههتي بمعنههى المشههيئة
والشرعية هي التي بمعنى المحبة, فإذا كاهنت يريههد بمعنههى يشههاء فهههي
 .إرادة كوهنية, وإذا كاهنت يريد بمعنى يحب فهي إرادة شرعية
 . طيب إذا الفرق بينهما أن الرادة الكوهنية




